
administração pública

Lei de Responsabilidade Fiscal quer
combater déficit público

Entes federados só poderão aumentar gastos
com salário caso haja compensações

A Lei de Responsabilidade de Gestão Fiscal
(Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de

2000) trouxe novidades para as relações dos
entes da Federação com suas finanças. De
acordo com ela, os governos federal, estadual
e municipal devem estabelecer metas fiscais

para garantir o equilíbrio entre receita e despe-
sa no orçamento. Isso quer dizer que, de ago-

ra em diante, para toda despesa criada os en-
tes da administração pública são obrigados a

prever uma nova fonte de receita que com-
pense o gasto. Nesse sen-
tido, os entes federados só
poderão aumentar os gas-

tos com salário dos fun-
cionários, criação de car-

r	gos públicos, endivida-

mento público, renúncia
de receita, entre outros, se

houver previsão, dentro do orçamento, de
compensação da verba perdida por meio de
novos impostos, aumento de arrecadação e
combate à sonegação, entre outros instrumentos.
Equilíbrio das finanças públicas - Em

suma, a LRF trabalha com o conceito de plane-
jamento de metas fiscais. Segundo Leonardo
Boechat, assessor de Planejamento Estratégi-

co da Assembléia, um dos aspectos positivos
da lei é a busca do equilíbrio das finanças públi-
cas, pois o saneamento das contas é a meta de
todo administrador público. Um dos pontos
destacados na lei é o limite de cada esfera de
governo com gastos com pessoal. De acordo
com o seu texto, os orçamentos do governo

federal, dos Estados e dos municípios devem
limitar os gastos com folha de pagamento de
servidores em, no máximo, 50%, 60% e 60%,

respectivamente.

Leonardo Boechat: equilíbrio das finanças

LRF limita gastos com pessoal
Na avaliação de Leonardo Boechat, impor um

mesmo limite nos gastos com pessoal para Esta-

dos diferentes é complicado, já que cada um tem
uma realidade socioeconômica diferente. Como
exemplo, ele compara os Estados de São Paulo e

Piauí. O primeiro tem uma receita elevada, o que
resultou em um percentual de gasto com pessoal

do Poder Legislativo de apenas 1,2% da receita
corrente líquida em 1998, enquanto, no Piauí,
esse percentual foi de 7,2%. Quando se trata de
realidades diferentes, o critério unificado não é a

melhor fórmula para controlar os gastos públi-

cos", ressalta Leonardo.
Apesar disso, ele lembra que a própria Lei de

Responsabilidade Fiscal permite, de acordo com
o parágrafo 5° do artigo 20, que a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LIDO) de cada um dos entes
fixe outros limites internos de gastos com pesso-
al para cada um dos Poderes. No entanto, o limi-

te máximo estabelecido pela lei, de 60%, deve
ser respeitado. "Esse dispositivo, que permite a

alteração pela LDO dos limites internos, dos Po-

deres e órgãos, compatibiliza a LRF com o princí-
pio da autonomia financeira dos entes federados,
na sua capacidade de instituir e cobrar tributos,
assim como de editar e promulgar suas leis orça-

mentárias, com a posterior definição de gastos

públicos", lembra o assessor.
Adequação -A lei estabelece um prazo de dois
anos para que cada uma das esferas da adminis-
tração pública se adapte aos novos limites de gas-
tos com pessoal. Segundo o artigo 70, os entes

devem eliminar o excedente à razão de, pelo
menos, 50% ao ano, em até dois exercícios fi-
nanceiros. Como exemplo, pode-se citar o caso
de Minas Gerais. Em 1999, o Estado compro-
meteu 72% de sua receita corrente líquida com
folha de pagamento, excedendo em 12% o limite
colocado pela LRF. Pela regra da lei, deverão ser
eliminados, pelo menos, 6% do excedente no
exercício financeiro de 2001 e os outros 6% no

exercício de 2002.
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